Referat fra Lellinge Idrætsforenings generalforsamling 28. februar 2022.
Formanden morten Egeskov bød velkommen til de 15 fremmødte.
Derefter blev dagsordenen sat i gang.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Torben Ellegaard som dermed modtog valg.
Dirigenten kunne konstatere at indkaldelsen var sket rettidigt.
2. Valg af stemmetællere.
Ulla Nygaard og Esther Jeritslev blev valgt som stemmetællere .
3. Formandens beretning.
(Beretning vedlagt)
De fremmødte tog beretningen til efterretning.
Der blev talt om det at nye foreninger var begyndt at tilbyde samme aktiviteter som LIF.
Hertil var der kommentarer om at det bør være medlemmer af bestyrelsen der laver aftaler om
samarbejde med nye aktører som gør brug af Multihuset. Det samarbejde skal ses i lyset af at
idrætsforeningen ikke ønsker at svække egne aktiviteter som er funderet i lokale kræfter.
Formanden delagtiggjorde i øvrigt at der den 19. marts er organiseret en ryd op og fix dag.
Medlemmer kan møde op og hjælpe til med at f.eks. bringe orden i diverse redskabsrum, tilslutte
musikanlæg, udendørs tribune og læskure. O.s.v.
4. Kassereren fremlægger regnskab, budget og formueforhold.
(Regnskab vedlagt)
Carsten Langvad forelagde regnskabet med kommentarer til at petanqueafdelingens kontingent for
2021 desværre først medtages i næste regnskab.
De fremmødte tog regnskab, budget og formueforhold til efterretning.
Der var i øvrigt nedenstående spørgsmål og kommentarer :
a) Hvor mange medlemmer der pt er i Idrætsforeningen. Svar: Ca 240
b) Der var spørgsmål om at kontingenter blev fremlagt på GF og eventuelt blev besluttet på GF.
Svar: Bestyrelsen fastsætter pt. på ordinære møder kontingenterne. Man vil overveje en
vedtægtsændring så dette bliver et punkt på dagsorden for GF.
c) Der blev spurgt ind til Forældreforeningen. Hvem er i bestyrelsen og hvad er formuen:
Peter Friis er formand. Nick Kalmer og Anne Harsmann er bestyrelsesmedlemmer.
Pt er formuen ca 150.000. Forældre foreningen ligger pt i dvale da der pt. ikke er tilknyttet
nogle børnehold i LIF. Forældreforeningen kan ansøges om tilskud til aktiviteter.
Forældreforeningens tilhørsforhold til LIF bør snarest afklares.
5. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år).
følgende var villige til genvalg
Morten Egeskov
Peter Friis
Henrik Hermansen
Der blev fra salen spurgt ind til hvornår man var valgbar til bestyrelsen idet vedtægterne er lidt
upræcise specifikt om at definere dette. Kan man vælges hvis man ikke dyrker en idræt?
Kan man vælges hvis man er passivt medlem? Hvordan defineres det at være passivt medlem?
Kontingent?
Ligeledes er det heller ikke beskrevet i vedtægterne hvornår en suppleant skal indtræde i
bestyrelsen som stemme berettiget.
Udkommet af alt dette blev at de 3 kandidater blev genvalgt, men at bestyrelsen blev pålagt at
gennemgå vedtægterne for at få ovenstående på plads til næste Generalforsamling.
Bestyrelsen består således nu af:
Morten Egeskov
Peter Friis
Henrik Hermansen
Carsten Langvad
Brian Sørensen
Ole Jensen
Karen Jensen
7. Valg af suppleanter (vælges for 1 år)
Pt har bestyrelsen ingen suppleanter.
Da ingen af de fremmødte ønskede at stille op som suppleanter forsætter bestyrelse således i uden
suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer (vælges for 1 år)
Torben Ellegaard og Jonas Erikstrup blev begge genvalgt.
9. Valg af en revisorsuppleant (vælges for 1 år)
Henrik Borré blev valgt
10. Eventuelt.
Der blev spurgt til status for de ekstra fliser og hegn ved petanque banen.
Svar: LIF afventer endeligt tilbud på arbejdet. Så går det i gang.
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